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DEKAN FAKULTAS SAINS TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN  

Nomor: 0025/KEP/FSTP/III.3.AU/F/2019 
 

TENTANG 
PENETAPAN RENCANA STRATEGIS 

PROGRAM STUDI BIOLOGI 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH LAMONGAN 

 
Bismillahirrahmanirrahim 

Dekan Universitas Muhammadiyah Lamongan 
 

Menimbang :  a.  Bahwa dalam rangka pencapaian visi, misi dan tujuan program 
studi sarjana Biologi maka di perlukan Rencana Strategis 
(RENSTRA)  2019 - 2023. 

b.  Bahwa berdasarkan konsideran menimbang pada huruf a diatas, 
perlu suatu keputusan Dekan. 

Mengingat   :    1.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional; 

2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang 

Guru dan Dosen; 

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 

tentang Pendidikan Tinggi; 

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan 

Tinggi; 

5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi 

Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan 

Tinggi; 

6. Peraturaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 

754/P/020 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi. 

7. Peraturan Pimpinan Pusat Muhamamdiyah 

Nomor:01/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi; 

8. Pedoman Pimpinan Pusat Muhamamdiyah Nomor: 

02/PED/I.)/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 

2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhamamdiyah; 

9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 

Republik Indonesia Nomor:880/KPT/I/2018 tanggal 12 Oktober 

2018 tentang Penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan 

Muhammadiyah Lamongan dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 

Muhammadiyah Lamongan menjadi Universitas Muhammadiyah 

Lamongan; 

10. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 

http://www.um.lamongan.ac.id/
mailto:um.lamongan@yahoo.co.id


326/KEP/LO/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas 

Muhammadiyah Lamongan Masa Jabatan 2018 – 2022. 

 
 

11. Surat Tugas Dekan Fakultas Sains Teknologi dan Pendidikan 
Nomor: 1265/KEP/III.3.AU/D/2019 tentang Pengangkatan Dekan 
Fakultas Sains Teknologi dan Pendidikan Masa Jabatan 2019 – 
2023. 

Memperhatikan :   1 .  Statuta Universitas Muhammadiyah Lamongan 
2. Rapat Penyusunan Restra Universitas Muhammadiyah 

Lamongan 2019-   2023. 

 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS TEKNOLOGI  

                               DAN     PENDIDIDKAN TENTANG PENETAPAN RESTRA 
PROGRAM STUDI BIOLOGI 2019 – 2023. 

Pertama : Menetapkan Rencana Strategis (RENSTRA) Prodi Biologi 2019 – 
2023 sebagiamana lampiran keputusan ini. 

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, serta bila ada 
kekeliruan dan perubahan akan dibetulkan sebagaimana 
mestinya. 

 
Ditetapkan di : Lamongan Tanggal :  
31 Dzulhijah 1440 H 

                                                                                            30 Agustus 2019 M 

 
 

Dekan 

Eko Handoyo., S.Kom., M.Kom. 
NIK. 19910217201905105 
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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan 

rahmat dan hidayah Nya, Program Studi S1 Biologi Fakultas Sains Teknologi dan 

Pendidikan Universitas Muhammadiyah Lamongan dapat menyusun Rencana Strategis 

2019-2023. Rencana strategis ini disusun berdasarkan Visi Program Studi Biologi 

Fakultas Sains Teknologi dan Pendidikan Universitas Muhammadiyah Lamongan 

yaitu Menjadi Program Studi Biologi unggul dan inovatif dalam pengembangan 

biodiversitas tropika serta mengaplikasikannya di bidang teknobiopreneurship yang 

berorientasi pada keberlanjutan dan berlandaskan pada nilai keislaman.  

Adapun Misi Program Studi Biologi adalah (1) Menyelenggarakan kegiatan 

akademik di lingkungan program studi biologi yang berorientasi pada pengembangan 

sum ber daya manusia yang unggul dan inovatif; (2) Menyelenggarakan penelitian 

untuk mengembangkan biodiversitas tropika yang berorientasi pada keberlanjutan; (3) 

Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di bidang biologi untuk 

memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat; (4) Menjaring jejaring 

kerja sama dan kemitraan dengan berbagai lembaga baik dalam negeri maupun luar 

negeri guna mengembangkan keilmuan program studi serta SDM yang dimiliki; (5) 

Menyelenggarakan pelayanan   prima dilandasi   keimanan,    kejujuran, keikhlasan 

dan pandangan kesetaraan bagi semua orang, dengan tetap menjaga nilai islami. 

Rencana strategis yang disusun akan menjadi panduan, arahan dan strategi 

mengembangkan program studi yang juga akan diimplementasikan pada  operasional 

penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Program Studi Biologi Fakultas 

Sains Teknologi dan Pendidikan Universitas Muhammadiyah Lamongan. Rencana-

rencana strategis diharapkan dapat membantu program studi  mencapai target yang 

ditetapkan. Disertai dengan adanya evaluasi yang simultan dan kontinu dalam bentuk 

analisis internal maupun eksternal akan mampu mewujudkan visi dan misi.   

Terimakasih kami ucapkan kepada pihak-pihak yanga telah membantu 

penyusunan rencana strategis Program Studi Biologi Tahun 2019-2023. Semoga 

rencana strategis ini dapat menghantarkan Program Studi Biologi menjadi prodi yang 

unggul.  

 

Lamongan, 

Kaprodi S1 Biologi 

 

 

M. Badrut Tamam, M.Sc 

NIK. 19841209 201905 042 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan tinggi saat ini memasuki era kompetisi yang sangat pesat. Tuntutan 

berkembangnya industri 4.0 dan masyarakat 5.0 menekan seluruh perguruan tinggi baik 

Perguruan Tinggi Negeri (PTN ) maupun Perguruan Tinggi Swasta (PTS) harus terus 

berinovasi di segi akademik, kemahasiswaan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dosen 

serta tenaga pendidiknya. Perguruan tinggi yang berkualitas akan menentukan kualitas sumber 

daya manusia suatu negara. Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan salah 

satu aspek penting dalam mencapai tujuan pembangunan nasional di segala bidang. Untuk 

membangun kualitas sumber daya manusia diperlukan peningkatan kualitas pendidikan, 

peningkatan kesejahteraan manusia, dan pembentukan moral yang baik.  

Program Studi S1 Biologi adalah salah satu program studi di bawah naungan Fakultas 

Sains Teknologi dan Pendidikan (FSTP) Universitas Muhammadiyah Lamongan yang 

merupakan institusi pendidikan secara struktural ada dibawah Majelis Pendidikan tinggi 

Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan secara kelembagaan dibawah pembinaan direktorat 

jendral (Dirjen) Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan RI mempunyai tugas 

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pendidikan kesehatan dengan berbagai 

disiplin ilmu. 

Dalam melaksanakan tugasnya Program Studi Sarjana Biologi  FSTP Universitas 

Muhammadiyah Lamongan berusaha memadukan ilmu dan teknologi berdasarkan kurikulum 

nasional   yang   ditetapkan   oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dipadukan 

dengan muatan   lokal   yang   dibuat   dengan melibatkan organisasi profesi maupun 

pengguna lulusan (user) setempat. 

Pengembangan Program Studi Sarjana Biologi FSTP Universitas Muhamamdiyah 

Lamongan didasarkan pada visi misi yang telah ditetapkan. Pencapaian visi misi kemudian 

diatur oleh suatu perencanaan strategis yang terukur dan matang dalam dokumen Rencana 

Strategis. Rencana Strategis memuat arahan dan capaian berazaskan pada kebenaran ilmiah, 

kebhinekaan, dan keterjangkauan.  

Program Studi Sarjana Biologi FSTP Universitas Muhammadiyah sebagai ujung tombak 

terdepan yang berhadapan langsung dengan mahasiswa sebagai subjek utama pendidikan 

tinggi berkomitmen mendidik, membentuk,dan menghasilkan lulusan yang unggul 

berorientasi pada kebutuhan stakeholder dan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi. 
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Untuk itu, dalam menjalankan operasional Program Studi untuk mencapai visi misi dan tujuan 

yang telah ditetapkan, Program Studi Sarjana Biologi FSTP Universitas Muhammadiyah 

Lamongan menyusun suatu panduan yang berisi perencaan dan target capaian dalam 5 tahun 

yang tertuang dalam Rencana Strategis 2019-2023.  

Pemilihan strategi dan penentuan indikator keberhasilan oleh Program Studi Sarjana 

Biologi FSTP Universitas Muhammadiyah Lamongan mempertimbangkan dengan teliti nilai 

dasar,kondisi internal dan eksternal yang diterjemahkan dalam analsisi SWOT. Hasil analisis 

tersebut dapat menunjukkan permasalahan yang sedang dialami oleh program studi, lebih 

lanjut dalam rencana strategis akan dibahas juga mengenai alternatif pemecahan masalah 

berdasarkan skala prioritas dan urgensi. Dalam realitanya rencana strategi kemudian akan 

diimplementasikan dalam bentuk rencana operasional yang bersifat lebih teknis.   

 

B. LANDASAN HUKUM 

Penyusunan Rencana Strategis ini dilandasi oleh berbagai aturan dasar hukum, yaitu : 

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan 

5. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM ORGANISASI 

 

 

A. Sejarah Singkat Program Studi 

 

Universitas Muhammadiyah Lamongan berdiri setelah mendapatkan izin pendirian dari 

Departemen Pendidik dan Kebudayaan RI cq Dirjen Dikti Nomor 880/KPT/I/2018 yang 

merupakan salah satu dari sekian banyak perguruan tinggi milik perserikatan Muhammadiyah 

di Indonesia.  

Pada awal berdirinya Universitas Muhammadiyah Lamongan, terdapat 4 fakultas yaitu: 

FIK, FEB, FST, dan FKIP. Akan tetapi pada tahun 2019 FST digabungkan dengan FKIP 

menjadi Fakultas Sains Teknologi dan Pendidikan (FSTP) berdasarkan SK Rektor Nomor 

0018/KEP/III.3.AU/F/2020. FSTP UMLA memiliki 4 prodi yaitu: Fisika, Biologi, Teknik 

Komputer, dan PGSD. Program studi Biologi didirikan atas dasar SK Menteri Ristek Dikti 

Nomor 880/KPT/I/2018 bersamaan dengan ijin berdirinya UMLA. Dasar pertimbangan 

pendirian prodi sarjana biologi antara lain: besarnya potensi sumber daya alam khususnya 

bahari yang ada di wilayah Lamongan, mendukung bidang pertanian, industri, perikanan, dan 

sektor wisata alam, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia yang mumpuni, oleh 

sebab itu prodi biologi didirikan dengan tujuan meningkatkan daya saing dan kualitas sumber 

daya manusia yang unggul dalam bidang technobiopreneurship khususnya di wilayah 

Lamongan dan di wilayah Jawa pada umumnya selain itu untuk mengembangkan peran 

strategis dalam pengelolaan sumber daya alam dan manusia serta pembangunan yang 

berkesinambungan dengan berpedoman pada nilai islami. 

 

B. Perumusan Visi Dan Misi Program Studi Sarjana Biologi  

Visi merupakan cita-cita dan tujuan yang hendak dicapai oleh suatu organisasi dalam 

penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, sehingga pimpinan beserta seluruh civitas 

akademika memiliki acuan untuk mewujudkan sebuah Perguruan Tinggi yang Inovatif 

dibidang akademik baik   dosen   dan pegawai dalam menjalankan profesi dan tugas-tugas 

pengabdiannya untuk menghasilkan tenaga ahli di bidang ilmu hayati yang Profesional dan 

Bermartabat. Makna lain yang terkandung dalam pengertian visi tersebut adanya upaya 

pimpinan beserta civitas akademika untuk memfasilitasi seluruh aktivitas proses 

pembelajaran menuju terwujudnya kehidupan masyarakat yang dinamis dan berkemajuan. 

Sejak dikeluarkan Izin Dikti tahun 2018 pengelola telah  menyusun Visi sebagai jati diri dan 
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cita-cita yang ingin dicapai. Kemudian dalam perkembangannya visi yang pertama disusun 

pada awal lahirnya Program Studi Sarjana Biologi FSTP Universitas Muhammadiyah 

Lamongan dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan dengan kondisi lingkungannya. 

Berdasarkan perumusan Visi secara umum diatas, dan perkembangannya maka Visi, 

Misi dan Tujuan Prodi Sarjana Biologi FSTP Universitas Muhammadiyah Lamongan menjadi : 

 

1. VISI : 

Menjadi Program Studi Biologi unggul dan inovatif dalam pengembangan biodiversitas 

tropika serta mengaplikasikannya di bidang teknobiopreneurship yang berorientasi pada 

keberlanjutan dan berlandaskan pada nilai keislaman. 

2. MISI : 

Visi tersebut dijabarkan dalam bentuk Misi dengan tujuan mempersiapkan langkah 

strategis yang hendak dilaksanakan oleh Program Studi Sarjana Biologi FSTP 

Universitas Muhammadiyah Lamongan dalam kurun waktu 5 tahun kedepan. Adapun 

Misi Program Studi Sarjana Biologi adalah : 

(1) Menyelenggarakan kegiatan akademik di lingkungan program studi biologi yang 

berorientasi pada pengembangan sum ber daya manusia yang unggul dan inovatif 

(2) Menyelenggarakan penelitian untuk mengembangkan biodiversitas tropika yang 

berorientasi pada keberlanjutan 

(3) Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di bidang biologi 

untuk memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat  

(4) Menjaring jejaring kerja sama dan kemitraan dengan berbagai lembaga baik dalam 

negeri maupun luar negeri guna mengembangkan keilmuan program studi serta 

SDM yang dimiliki 

(5) Menyelenggarakan pelayanan   prima dilandasi   keimanan,    kejujuran, 

keikhlasan dan pandangan kesetaraan bagi semua orang, dengan tetap menjaga 

nilai islami. 

3. TUJUAN 

Sebagai Program Studi Sarjana Biologi FSTP Universitas Muhammadiyah 

Lamongan tetap berorientasi pada tujuan Pendidikan Tinggi secara Umum dengan 

menekankan tujuan yang sesuai dengan Misi Program Studi Sarjana Biologi FSTP 

Universitas Muhammadiyah Lamongan, diantaranya : 

(1) Menghasilkan sarjana biologi yang kompetitif dan berkualitas di bidang ilmu 

hayati 

(2) Menghasilkan penelitian yang mendukung pengembangan biodiversitas tropika di 

bidang teknobiopreneur yang berorientasi pada keberlanjutan 

(3) Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat terkait penerapan biologi sebagai 
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hasil dari pengajaran dan penelitian secara berkelanjutan untuk memecahkan 

permasalahan di masyarakat 

(4) Menghasilkan kualitas program studi biologi yang unggul dan inovatif melalui 

kerjasama berbagai lembaga baik dalam maupun luar negeri 

(5) Menciptakan pelayanan   prima dilandasi   keimanan,    kejujuran, keikhlasan dan 

pandangan kesetaraan bagi semua orang, dengan tetap menjaga nilai islami. 

4. SASARAN 

Untuk mencapai tujuan Program Studi Sarjana Biologi Fakultas Sains 

Teknologi dan Pendidikan Universitas Muhammadiyah Lamongan, sasaran yang akan 

dilakukan adalah sebagai berikut: 

a. Penetapan kurikulum sesuai dengan kebutuhan usaha dan kerja 

b. Peningkatan mutu pendidikan dan kemahasiswaan serta perluasan akses kesempatan 

belajar 

c. Peningkatan mutu soft skill dan hard skill lulusan 

d. Pembinaan kualitas dan kuantitas penelitian 

e. Pembinaan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat 

f. Pengelolaan dan pemanfaatan hasil penelitian yang bermanfaat bagi masyarakat 

g. Pengembangan kompetensi dosen 

h. Peningkatan keunggulan organisasi dan tata kelola 

i. Pengenalan penciri program studi S1 Biologi di masyarakat sevara nasional 

j. Perluasan jaringan kerjasama dengan institusi dalam negeri dan luar negeri 

 

5. TATA NILAI 

a. Nilai Dasar/Nilai Utama 

 Setiap individu yang terlibat dalam proses penyelenggaraan Layanan Pendidikan 

Tenaga Kesehatan pada Program Studi Sarjana Biologi FSTP Universitas 

Muhammadiyah Lamongan harus dilandasi dengan keimanan dan ketaqwaan kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, disiplin, rajin, jujur, adil, terbuka, lugas, konsisten, 

kebersamaan, profesional, dan saling menghargai serta dapat mempertanggungjawabkan 

tugas dan tindakannya berdasarkan peraturan, etika, dan moral yang islami sesuai 

dengan tugas pokok dan fungsinya. 

b. Nilai Pelayanan 

 Memberikan pelayanan yang bermutu secara konsisten dengan melakukan 

upaya peningkatan mutu produk dan jasa secara berkesinambungan yang berorientasi 
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kepada kebutuhan pengguna internal dan eksternal (stakeholder) antara lain: 

memperhatikan kepuasan pelanggan, kesetaraan, dapat dipercaya, tepat waktu, 

terjangkau, sistematis, dan selalu dinamis. 

c. Nilai Manfaat 

 Menghasilkan produk dan pelayanan yang memberi manfaat, bagi penyelesaian 

berbagai isu strategis yang dihadapi oleh stakeholder bidang kesehatan dalam 

meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. 

d. Nilai Pro Mahasiswa 

 Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan intelektual yang professional, 

mau menerima pembaharuan dan perubahan yang positif, memiliki karakter kebangsaan 

yang nasianalis dan islami serta tetap menjujung tinggi nilai-nilai kejujuran, etika, serta 

moral dan budi pekerti yang luhur.  

e. Nilai Responsif 

 Program Studi Sarjana Biologi FSTP Universitas Muhammadiyah Lamongan harus 

mengacu sesuai kebutuhan pelanggan (stakeholder / user), serta tanggap dan proaktif 

dalam mengevaluasi program pendidikan secara berkesinambungan berdasarkan 

kompetensi kebutuhan user. 

 

6. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI PROGRAM STUDI 

SARJANA BIOLOGI FSTP U N I V E R S I T A S     M U H A M M A D I Y A H  

L A M O N G A N 

Tugas pokok Pendiddikan tinggi di lingkungan persyarikatan Muhammadiyah 

adalah melaksanakan proses belajar dan mengajar menurut surat keputusan Departemen 

pendidikan dan kebudayaan. 

1) Kedudukan 

Program Studi Sarjana Biologi FSTP Universitas Muhammadiyah Lamongan  adalah 

unit amal usaha Muhammadiyah dibidang pendidikan tinggi yang berada dibawah 

dan bertanggung jawab pada Majelis Pendidikan Tinggi PP Muhammadiyah yang di 

Pimpin oleh seorang ketua dan dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari secara 

teknis fungsional dan administrative akademik dibina oleh Direktorat Jendral 

Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI yang 

dikoordinasikan oleh Lembaga Layanan Pendidikan Dikti (LLDIKTI) Wilayah VII 

Jawa Timur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi)  pada 



13 
 

Universitas Muhammadiyah Lamongan. 

2) Tugas 

a. Menyelenggarakan program sarjana biologi dengan menghasilkan lulusan 

yang berkualitas dan berkompeten sesuai dengan bidang ilmu yang berada 

dilingkungan FSTP Universitas Muhammmadiyah Lamongan, serta 

mengembangkan program baru yang sesuai dengan Visi dan Misi Fakultas dan 

Visi Misi Universitas. 

b. Melakukan penelitian dalam bidang ilmu hayati dalam rangka menghasilkan 

penelitian yang berkualitas dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan dan / atau pemecahan masalah di masyarakat 

c. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka 

membantu pemecahan masalah di masyarakat yang terkait dengan masalah 

kesehatan dan menyumbangkan ilmu yang bermanfaat dalam meningkatkan 

taraf kehidupan masyarakat. 

3) Fungsi 

a. Pelaksanaan pengembangan pendidikan program pendidikan sarjana biologi 

b. Pelaksanaan penelitian di bidang keilmuan biologi . 

c. Pelaksanaan pengabdian masyarakat sesuai dengan bidang yang menjadi 

tugas dan tanggung jawabnya. 

d. Pelaksanaan pembinaan civitas akademika dalam hubungannya dengan 

lingkungan. 

e. Pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi. 
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BAB III  

ANALISIS SWOT 

 

Analisis SWOT Program Studi Sarjana Biologi FSTP Universitas Muhammadiyah 

Lamongan dilakukan secara bersama dengan berbagai pihak pemangku kepentingan yaitu 

dosen, staf akademik, mahasiswa, alumni dan calon pengguna lulusan. Sumber data yang 

digunakan untuk evaluasi diri berasal dari program studi, institusi, alumni dan pengguna 

lulusan serta dokumen akademik dosen. Sumber data lainnya berasal dari lembaga yang 

berada di luar Program Studi Sarjana Biologi FSTP Universitas Muhammadiyah Lamongan 

yang menjalin dengan program studi. 

KEKUATAN KELEMAHAN 

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran 

Rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran 

Prodi yang jelas, mudah dimengerti dan 

dilaksanakan berperspektif ke depan dan 

konsisten dengan visi FSTP Universitas 

Muhammadiyah Lamongan 

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran 

Visi, Misi untuk pencapaian tujuan dan 

sasaran program studi belum didukung 

oleh penguasaan bahasa asing (bahasa 

Inggris) dan pemanfaatan teknologi 

informasi oleh dosen belum optimal 

Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem 

Pengelolaan, Penjaminan Mutu dan 

Sistem Informasi 

 Kepemimpinan yang kredibel, 

transparan, akuntabel, bertanggung 

jawab dan adil telah dilakukan untuk 

pengembangan Program Studi Sarjana 

Biologi 

 Sistem penjaminan mutu meliputi 

kegiatan akademik mahasiswa dan 

dosen dilaksanakan setiap semester 

Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem 

Pengelolaan, Penjaminan Mutu dan 

Sistem Informasi 

Sistem baku mutu belum dilaksanakan 

secara komprehensif 

 

Mahasiswa dan Lulusan 

 Para lulusan dibekali kompetensi 

substansi tentang ilmu sains khususnya 

ilmu hayati baik teori maupun 

ketrampilan (praktik) sehingga siap 

Mahasiswa dan Lulusan 

 Kualitas input sangat beragam dan 

pragmatisme mahasiswa untuk sekedar 

lulus merupakan hambatan terhadap 

peningkatan potensi secara maksimal 
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terjun di dunia kerja 

 Mahasiswa diberikan kesempatan untuk 

belajar kepemimpinan dan pembinaan 

karakter dalam wadah organisasi yang 

ada di Universitas Muhammadiyah 

Lamongan sehingga terbentuk pribadi 

yang tangguh dan memiliki kecerdasan  

multidimensional 

Sumber Daya Manusia 

 Sebagian besar dosen memiliki 

kualifikasi S- 2 dan beberapa sudah 

memiliki jabatan fungsional Asisten 

Ahli serta rata-rata usia dosen relatif 

muda sehingga produktivitas kerjanya  

tinggi 

 Kerjasama antar dosen maupun dengan 

tenaga pendukung yang baik 

memudahkan pelaksanaan program 

Sumber Daya Manusia 

Kemampuan bahasa Inggris dan 

pemanfaatan teknologi informasi yang 

belum optimal menjadi penghambat bagi 

upaya pengembangan dosen dan tenaga 

pendukung 

Kurikulum, Pembelajaran dan Suasana 

Akademik 

 Sudah menggunakan Kurikulum 

Perguruan Tinggi Berbasis KKNI yang 

didukung oleh staf dosen berpengalaman 

mengajar (lebih dari lima tahun) dan 

telah mengikuti pelatihan sebagai bidan 

pendidik sehingga memiliki kemampuan 

mengajar yang memadai Interaksi dosen 

dengan mahasiswa berlangsung dinamis 

dan sarana penunjang pengembangan 

suasana akademik tersedia lengkap 

Kurikulum, Pembelajaran dan 

Suasana Akademik 

Mahasiswa yang belum terbiasa belajar 

mandiri dapat menghambat implementasi 

Kurikulum Perguruan Tinggi Berbasis 

KKNI belum  optimal 

Pembiayaan, Sarana/ Prasarana,  

dan      Sistem Informasi 

Pembiayaan, Sarana/ Prasarana, dan 

Sistem Informasi 
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 Pengelolaan dan pemeliharaan sarana/ 

prasarana Program Studi Sarjana Biologi 

dikelola secara terpadu di bawah 

tanggung jawab manajemen institusi 

dan pengadaannya disesuaikan dengan 

kebutuhan 

 Sarana dan prasarana milik sendiri dan 

sangat memadai (gedung, laboratorium 

kesehatan terpadu, perpustakaan, 

ruangan kelas dan media pembelajaran) 

 Sistem informasi dan komunikasi 

berbasis komputerisasi serta tersedianya 

intranet (on- campus connectivity 

devices ) dan internet (global 

connectivity devices) 

 

Akses internet yang kadang mengalami 

gangguan dapat menghambat akses 

informasi untuk kegiatan pembelajaran 

 

Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 

 Tersedianya dana penelitian dan 

pengabdian masyarakat dari institusi 

Universitas Muhammadiyah Lamongan, 

pemerintah dan instansi lain (organisasi 

Muhammadiyah/ Aisyiyah) 

 Motivasi dosen untuk melaksanakan 

penelitian dan pengabdian masyarakat 

cukup tinggi 

Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 

 

Belum semua hasil penelitian dan 

pengabdian masyarakat dapat 

dipublikasikan pada jurnal internasional 

bereputasi 

PELUANG ANCAMAN 

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran 

 Sejalannya Visi, Misi dan Tujuan 

program studi dengan Visi, Misi dan 

Tujuan lembaga FSTP Universitas 

Muhammadiyah Lamongan dapat 

meminimalkan kelemahan dalam 

organisasi program studi.  

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran 

Semakin banyaknya PTN/ PTS 

yang membuka program studi ilmu 

terapan dari biologi sehingga 

persaingan semakin ketat dan daya 

tarik semakin menurun 

 Adanya anggapan masyarakat bahwa 
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 Program Studi Sarjana Biologi FSTP 

Universitas Muhammadiyah Lamongan 

tidak memiliki pesaing yang fokus pada 

bidang teknobiopreneurship dengan 

tingkat Pendidikan yang sama di 

wilayah Kabupaten Lamongan.  

PTN lebih baik daripada swasta 

 

Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem 

Pengeloaan, Penjaminan Mutu dan 

Sistem Informasi 

 Kerjasama dari institusi / lembaga 

terkait milik pemerintah maupun swasta, 

khususnya Amal Usaha Muhammadiyah 

untuk menerima mahasiswa melakukan 

penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat, serta penyerapan lulusan 

 Diberlakukannya otonomi perguruan 

tinggi memberi peluang dalam 

pengelolaan Program Studi 

Tata Pamong, Kepemimpinan, 

Sistem Pengeloaan, Penjaminan 

Mutu dan Sistem Informasi 

 Perubahan dan intervensi dari 

kebijakan pemerintah dalam 

pengelolaan Pendidikan 

 

Mahasiswa dan Lulusan 

 Pengembangan kerjasama Prodi dengan 

instansi terkait, khususnya Amal Usaha 

Muhammadiyah memberikan bantuan 

akses terhadap lahan praktik dan 

kesempatan bekerja 

 Pemberian beasiswa membantu 

kelancaran mahasiswa dalam belajar/ 

menyelesaikan studi 

Mahasiswa dan Lulusan 

 Banyaknya lulusan ilmu terapan 

biologi  sehingga terjadi persaingan 

ketat dalam merebut pasar kerja.  

 Adanya perdagangan bebas menuntut 

kompetensi lulusan harus unggul dan 

menguasai bahasa Inggris 

Sumber Daya Manusia 

 Terbukanya kesempatan studi lanjut dan 

meningkatkan kompetensi keahlian 

khusus dalam ilmu biologi 

Sumber Daya Manusia 

 Kemampuan Bahasa Inggris dosen 

yang belum optimal sehingga 

kesempatan mendapatkan beasiswa 

studi lanjut (terutama luar negeri) 
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masih belum ada 

Kurikulum, Pembelajaran dan Suasana 

Akademik 

 Kurikulum Program Studi memberikan 

pengetahuan dan ketrampilan Biologi, 

serta keunggulan dibidang 

tekobiopreneurship mengantarkan 

lulusan menjadi mandiri dan mampu 

menciptakan peluang usaha sendiri 

dalam bidang biologi 

Kurikulum, Pembelajaran dan 

Suasana Akademik 

 Kebijakan pemerintah tentang 

kurikulum yang sering berubah dan 

tuntutan pengguna lulusan yang harus 

merubah kurikulum 

Pembiayaan, Sarana/ Prasarana, 

dan  Sistem Informasi 

Dukungan dana dari pemerintah melalui 

program Hibah Kompetitif 

Pembiayaan, Sarana/ Prasarana, dan 

Sistem Informasi 

Biaya pemeliharaan sarana dan prasarana 

berbasis teknologi informasi yang tinggi 

Penelitian dan Pengabdian kepada 

Masyarakat 

Terbukanya dana dari DIKTI dan pihak 

luar yang lain memberi peluang bagi 

dosen untuk mengembangkan penelitian 

dan pengabdian 

masyarakat 

Penelitian dan Pengabdian kepada 

Masyarakat 

Kompetisi yang ketat untuk mendapatkan 

dana penelitian dan pengabdian 

masyarakat dari luar institusi (DIKTI) 
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BAB IV 

TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI PENCAPAIAN 

 

TUJUAN SASARAN STRATEGIS STRATEGI PENCAPAIAN 

 

Menghasilkan lulusan 

yang unggul, 

profesional, dan 

inovatif di bidang sains, 

teknologi dan 

pendidikan serta 

bertaqwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa. 

Terciptanya suasana akademik 
dan fasilitas yang mendukung 

peningkatan daya saing lulusan 

bidang industri kesehatan 

dengan memanfaatkan ilmu 

biologi di tingkat nasional yang 

memiliki nilai keislaman. 

1. Membangun kelembagaan dan budaya kreatif inovatif dalam tata kelola 
program studi sarjana biologi. 

2. Adanya lembaga penjaminan mutu Internal (LPMI) 

3. Workshop pengembangan kurikulum 

4. Mengimplementasikan kegiatan mentoring untuk peningkatan kualitas 
keilmuan dosen. 

5. Meningkatkan kualitas input mahasiswa agar lulus tepat waktu dan 

bekerja sesuai dengan bidangnya serta memiliki Akhlakul Karimah. 

6. Meningkatkan Kualitas dan kuantitas tenaga pendidik (dosen) dan tenaga 

kependidikan. 

7. Mengembangkan metode pembelajaran dengan cara mengintegrasikan hasil 

riset dan pengabdian kepada masyarakat dalam proses pembelajaran. 

Menghasilkan 

penelitian inovatif di 

bidang teknologi, sains 

dan pendidikan yang 

dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Terciptanya budaya riset dan 

publikasi ilmiah di bidang ilmu 

biologi  

1. Melakukan penelitian di bidang biologi 
2. Mempublikasikan hasil penelitian di bidang biologi baik pada tingkat  

nasional maupun internasional. 

3. Mengembangkan penelitian multidisiplin keilmuan di lingkungan FSTP 

Terwujudnya 

pengabdian kepada 

masyarakat di bidang 

sains, teknologi dan 

pendidikan untuk 

kemajuan IPTEKS dan 

menunjang 

kesejahteraan 

Menghasilkan karya inovatif dan 

aplikatif di bidang biologi yang 

berpeluang mendapatkan KI dan 

Paten. 

1. Membangun komitmen SDM untuk menghasilkan karya inovatif dan 

aplikatif. 
2. Membangun komitmen dosen untuk melaksanakan pengabdian kepada 

masyarakat di bidang ilmu biologi dengan melibatkan mahasiwa. 

3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan 

multidisiplin keilmuan bersama industri atau mitra 



20 
 

masyarakat. 

Terwujudnya civitas 
akademika yang 

menjadi teladan melalui 

dakwah Islam amar 

ma’ruf nahi munkar 

Meningkatnya pemahaman dan 
pengalaman Al Islam dan 

Kemuhammadiyahan bagi 

civitas akademika 
 

1. Melakukan kajian Al Islam dan Kemuhammadiyahan. 
2. Melakukan penelitian tentang Al Islam Kemuhammadiyahan. 

Terbangunnya interaksi 
dan jejaring dengan 

berbagai pihak internal 

maupun eksternal 

Meningkatnya kualitas dan 
kuantitas kerjasama nasional dan 

internasional yang 

ditindaklanjuti 

1. Adanya MOU dengan beberapa perguruan Tinggi baik di dalam maupun 

di luar negeri 

2. Adanya Implementasi dari MOU 
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No Sasaran Strategis Indikator Capaian  
Nilai 

Standar 

Target Capaian 

2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 

1 Sasaran 1  

Terciptanya suasana 

akademik dan fasilitas 

yang mendukung 

peningkatan daya saing 

lulusan bidang 

teknologi sains dan 

pendidikan di tingkat 

nasional yang memiliki 

nilai keIslaman. 

Terdapat bukti shahih penyusunan 

VMTS prodi sesuai dengan alur 

penyusunan: membentuk tim 

perumus, menyusun draft, 

workshop dengan pihak internal 

dan eksternal, penyempurnaan 

draft, dan penetapan VMTS 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Kesesuaian VMTS prodi dengan 

FSTP dan Universitas 

Muhammadiyah Lamongan 
100%  100% 100% 100% 100% 100% 

Penyusunan VMTS prodi 

melibatkan stakeholder internal  

dan eksternal dalam penyusunan 

VMTS 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Dokumen sasaran dan strategi 

pencapaian VMTS prodi disusun 

berdasarkan analisis yang 

sistematis, indicator capaian, 

rentang waktu yang jelas dan target 

yang jelas 

100%  100% 100% 100% 100% 100% 

Persentase pemahaman dan 

internalisasi Visi, Misi, tujuan, 

sasaran dan strategi pencapaian 

oleh civitas akademika FSTP 

(dosen, mahasiswa dan tenaga 

kependidikan) 

100% 80% 100% 100% 100% 100% 

Tersedianya dokumen kegiatan 

sosialisasi VMT  prodi ke pihak 

internal dan eksternal secara offline 

dan online setiap tahun 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

BAB V 

INDIKATOR PENCAPAIAN STRATEGI 
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Dokumen Renstra prodi yang 
memuat scientific visioniuntuk 

jangka waktu lima tahun 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Pelaksanaan Monev dan Audit 

Mutu Internal (AMI) prodi 
100%  100% 100% 100% 100% 100% 

Dokumen Pedoman Tata Pamong 

dan  Sistem Tata Kelola prodi 

biologi 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Memiliki bagan struktur organisasi 

prodi yang menunjukkan efektivitas 

kepemimpinan dilengkapi dengan 

deskripsi tugas dan fungsinya 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Ketersediaan dokumen pelaksanaan 

penjaminan mutu, monitoring 

evaluasi dan audit mutu internal 

dan tindak lanjut dan rencana 

perbaikan prodi biologi 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Jumlah prestasi akademik dan non-

akademik mahasiswa di tingkat 

provinsi atau wilayah, nasional, dan 

atau internasional terhadap jumlah 

mahasiswa 

7 Prestasi 3 4 5 6 7 

Rata-rata lama studi mahasiswa ≤ 4 0 0 0 ≤ 4 ≤ 4 

Persentase kelulusan tepat waktu 95% 0% 0% 0% 80% 95% 

Rata-rata IPK Lulusan ≥ 3,00 0 0 0 ≥ 3,00 ≥ 3,00 

Nilai minimal TOEFL Lulusan 450 0 0 0 450 450 

Rata-rata masa tunggu lulusan ≤ 6 bulan 0 0 0 ≤ 6 bln ≤ 6 bln 

Rasio dosen tetap yang memenuhi 

persyaratan dosen terhadap 

program studi 

6 dosen 5 5 5 6 6 

Persentase Dosen yang memiliki 

jabatan akademik Guru Besar/ 

Lektor Kepala/ Asisten Ahli 

0,5% 0,25% 0,3% 0,35% 0,4% 0,5% 
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Persentase jumlah dosen yang 
memiliki sertifikat pendidik 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Persentase Dosen tidak tetap 0 0 0 0 0 0 

Rasio jumlah dosen : jumlah 

mahasiswa program studi terhadap 

jumlah DTPS 

≤ 

1:25 

≤ 

1:25 

≤ 

1:25 

≤ 

1:25 

≤ 

1:25 

≤ 

1:25 

Rata-rata prestasi/ kinerja dosen 

atau rekognisi selama 3 tahun 

terakhir 

0,50 0 0,1 0,25 0,50 0,50 

Persentase dosen yang 

mendapatkan hibah penelitian 

pertahun 

0,5% 0,25% 0,3% 0,35% 0,4% 0,5% 

Kualifikasi dan kecukupan laboran 

untuk mendukung proses 

pembelajaran sesuai dengan 

kebutuhan program studi. 

50% 50% 50% 50% 50% 50% 

Presentase Standar penganggaran, 

ketentuan kegiatan akademik, dan 

pengelolaan keuangan dengan 

sistem sentralisasi. 

 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

Fasilitas dan peralatan untuk PBM 

(AC, LCD, Proyektor, Microphone, 

Speaker) 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Aksesibilitas TIK untuk 

mengumpulkan data akurat, cepat, 

dapat dipertanggungjawabkan dan 

terjaga kerahasiaannya   

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Aksesibilitas TIK untuk mengelola 

data pendidikan (sistem informasi 

manajemen perguruan tinggi: 

akademik, perpustakaan, SDM, 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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keuangan, aset, decision support 
system, dll.) 

Aksesibilitas TIK untuk 

menyebarkan ilmu pengetahuan (e-

learning, e-library, dll.). 

75% 60% 60% 65% 70% 75% 

Kurikulum berdasarkan 

KKNI/SKKNI, OBE dan MBKM 

yang dimutakhirkan secara berkala 

minimal 5 tahun sekali yang 

melibatkan stakeholder internal dan 

eksternal 

100% 50% 60% 70% 80% 100% 

Kesesuaian capaian pembelajaran 

dengan profil lulusan dan jenjang 

KKNI/SKKNI 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Ketepatan struktur kurikulum 

dalam pembentukan capaian 

pembelajaran 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Ketersediaan dan kelengkapan 

dokumen rencana pembelajaran 

semester (RPS) 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Evaluasi Kedalaman dan keluasan 

RPS sesuai dengan capaian 

pembelajaran lulusan.  

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Pelaksanaan Proses Pembelajaran 

yang terdokumentasi dan dipantau 

kesesuaian proses terhadap rencana 

pembelajaran  

80% 80% 80% 90% 100% 80% 

Persentase integrasi penelitian 

dalam pembelajaran 
100% 50% 50% 100% 100% 100% 

Persentase integrasi PkM dalam 

pembelajaran 
100% 50% 50% 100% 100% 100% 

Jumlah forum akademik nasional/ 

regional per prodi per tahun 

4 kali/ 

tahun 
2 kali/ tahun 2 kali/ tahun 

2 kali/ 

tahun 
4 kali/ tahun 4 kali/ tahun 
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Jumlah forum akademik 
internasional per prodi per tahun 

2 1 1 1 2 2 

Jumlah kegiatan kecendekiawanan 

per prodi per tahun 
2 0 0 0 2 2 

 Sasaran 2 

Terciptanya budaya 

riset dan publikasi 

ilmiah di bidang 

Teknologi Sains dan 

Pendidikan. 

Jumlah penelitian per dosen per 

tahun  
3 2 2 2 2 3 

Jumlah penelitian multidisiplin per 

prodi per prodi  
2 1 1 1 1 2 

Jumlah penelitian kolaborasi 

internasional per prodi per tahun 
1 0 0 0 1 1 

Jumlah publikasi jurnal nasional/ 

internasional/ buku ajar/ buku teks 

per dosen per tahun  

4 2 2 2 2 4 

Jumlah publikasi seminar nasional/ 

internasional per dosen per tahun 
1 0 0 0 1 1 

Jumlah publikasi internasional per 

dosen per 5 tahun 
1 0 0 0 1 1 

Besar dana penelitian per dosen per 

tahun 
10 juta 3 3 5 5 10 juta 

Persentase dana penelitian eksternal 50% 30% 30% 30% 40% 50% 

Memiliki peta jalan prodi yang 

memayungi tema penelitian dosen 

dan mahasiswa 

100% 

Tersedia 
100% 100% 100% 100% 100% 

Dosen dan mahasiswa 

melaksanakan penelitian sesuai 

dengan agenda penelitian dosen 

yang merujuk kepada peta jalan 

penelitian 

80% 80% 80% 80% 80% 80% 

Melakukan evaluasi kesesuaian 

penelitian dosen dan mahasiswa 

dengan peta jalan, dan 

1x / tahun 1x / tahun 1x / tahun 1x / tahun 1x / tahun 1x / tahun 

Penelitian Dosen melibatkan 

mahasiswa program studi 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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 Sasaran 3 

Menghasilkan karya 

inovatif dan aplikatif 

bidang teknologi sains 

dan pendidikan yang 

berpeluang 

mendapatkan KI dan 

Paten 

Ketersediaan peta jalan yang 
memayungi tema PkM dosen dan 

mahasiswa serta 

hilirisasi/penerapan keilmuan 

program studi 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Jumlah PkM dosen per tahun 2 2 2 2 2 2 

Jumlah HKI dan Paten dalam 3 

tahun  
10 0 4 6 8 10 

Rasio proposal yang lolos seleksi 5:3 5:1 5:2 5:3 5:3 5:3 

Dosen dan Mahasiswa menjalankan 

PkM sesuai dengan roadmap PkM 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Jumlah PkM yang dipublikasikan 

pada jurnal nasional/internasional. 
100% 80% 90% 100% 100% 100% 

Ketersediaan hasil evaluasi untuk 

perbaikan relevansi PkM dan 

pengembangan keilmuan program 

studi. 

1x / tahun 1x / tahun 1x / tahun 1x / tahun 1x / tahun 1x / tahun 

Persentase Kegiatan PkM Dosen 

melibatkan mahasiswa program 

studi 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Besar dana PkM per dosen per 

tahun 
3 juta 1 juta 1 juta 2 juta 2 juta 3 juta 

Persentase dana PkM eksternal 50% 30% 30% 30% 40% 50% 

 Sasaran 4 

Meningkatnya 

pemahaman dan 

pengamalan Al Islam 

dan 

Kemuhammadiyahan 

bagi civitas akademika. 

Persentase dosen melakukan 

internalisasi AIK pada kegiatan Tri 

Dharma 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Persentase mahasiswa lulus Baca 

Al Quran dengan nilai A & B 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 Sasaran 5 

Meningkatnya kualitas 

dan kuantitas kerjasama 

Jumlah Kerjasama Luar Negeri 

yang ditindak lanjuti 

18 

Kerjasama 
5 7 14 16 18 

Jumlah Kerjasama Dalam Negeri 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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nasional dan 
internasional yang 

ditindaklanjuti. 

yang ditindak lanjuti 

Ketersediaan dokumen perjanjian 

kerjasama (MOU) yang ditindak 

lanjuti dengan MOA 

2 

Kerjasama 
1 1 1 2 2 

Pelaksanaan kegiatan kerjasama 

dalam bentuk salah satu dari Tri 

Dharma PT tiap program studi 

>5 >4 >4 >5 >5 >5 

Ketersediaan laporan pelaksanaan 

kegiatan kerjasama nasional dan 

internasional 

>1x/ tahun >1x/ tahun >1x/ tahun >1x/ tahun >1x/ tahun 1x/ tahun 

Pelaksanaan dan laporan hasil 

pengukuran kepuasan layanan 

manajemen terhadap para 

pemangku kepentingan: 

mahasiswa, dosen, tenaga 

kependidikan, dan rencana tindak 

lanjut setiap akhir semester 

100% Ada 100% Ada 100% Ada 100% Ada 100% Ada 100% Ada 

Pelaksanaan dan laporan hasil 

pengukuran kepuasan layanan 

manajemen terhadap para 

pemangku kepentingan: 

lulusan/alumni, pengguna lulusan, 

dan mitra kerjasama serta rencana 

tindak lanjut setiap tahun 

100% Ada 100% Ada 100% Ada 100% Ada 100% Ada 100% Ada 

Persentase jumlah inbound 

exchange students 
100% Ada 100% Ada 100% Ada 100% Ada 100% Ada 100% Ada 

Persentase jumlah outbound 

exchange students 
1% 0% 0% 0% 0,5% 1% 

Jumlah kerjasama yang 

dimonitoring dan dievaluasi 

pelaksanaannya 

1% 0% 0% 0% 0,5% 1% 



 

BAB VI  

PENUTUP 

 

Rencana Strategis (RENSTRA) Program Studi Sarjana Biologi FSTP Universitas 

Muhammadiyah Lamongan tahun 2019 – 2023 yang dikembangkan berdasarkan visi, misi, dan 

tujuan tahun sebelumnya, merupakan rencana strategis jangka menengah yang akan 

menjadi pedoman pengembangan institusi selama 5 tahun ke depan. Selanjutnya perlu 

dijabarkan di dalam rencana operasional tahun 2019 – 2023. Semua rencana prodi yang masih 

belum sesuai dengan rencana strategis harus diselaraskan. 

Dalam kondisi atau keadaan terjadi perubahan lingkungan strategis di luar prediksi 

sehingga rencana strategis menghadapi kendala dalam implementasinya, maka dapat dilakukan 

perubahan atas inisiatif ketua program studi, yang dimintakan pertimbangan kepada Dekan 

FSTP Universitas Muhammadiyah Lamongan. 

Demikian penyusunan rencana strategis dengan segala keterbatasan, hanya kesungguhan, 

komitmen adalah modal untuk tercapainya rencana strategi menuju Program Studi Sarjana 

Biologi yang unggul, inovatif, professional dan mengedepankan nilai Islami 
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